
 

 

 

 CRONOGRAMA COM CHECKLIST 
 DA NOIVA: 

 DENTRO DO CASAMENTO 
 
 
 
 

12 à 09 MESES  
ANTES 

AFAZERES ✓ / OK 

01. Definir data  

02. Quantidade de 
convidados 

 

03. Orçamento que 
investirá 

 

04. Local da cerimônia  

05. Contratar cerimonialista  

06. Definir estilo do 
casamento 

 

07. Local da festa  

08. Comece a selecionar os 
fornecedores 

 

09. Fechar fotografia 
 
 

10. Fechar filmagem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08 À 07 MESES 
ANTES 

01. Definir com mais 
certeza nº de 
convidados 

 

02. Escolha o vestido de 
noiva 

 

03. Fechar decoração  

04. Fechar DJ/Banda Festa  

05. Fechar Banda cerimônia  

06. Definir dia da noiva  

07. Fechar Buffet  

08. Definir Lua de Mel  

09. Definir se vai tirar férias 
do trabalho 

 

10. Definir moradia, apt  

11. Ir montando o 
apartamento com o 
principal 

 

12. Se sentir necessidade 
vá a dermatologista/ 
esteticista/odontologista 
para iniciar algum 
tratamento de 
pele/corpo/dentes. 

 

 

 
 
 
 

06 à 05 MESES 
ANTES 

01. Fechar convites e 
papelaria, identidade 
visual/brasão 

 

02. Convidar 
padrinhos/pajens/damas  

 

03. Providenciar 
documentos do 
casamento civil 

 



04. Marque curso de 
noivos 

 

05. Fechar bolo de corte e 
maquete 

 

06. Topo de bolo   

07. Fechar doces  

08. Fechar bem casados/ 
alfajores/palha italiana... o 
que for usar na mesa de 
saída 
 

 

09. Fechar lembranças dos 
padrinhos se for entregar 
na festa 

 

 

10. Se for usar as fotos do 
pré wedding para o site 
dos noivos, marca a data 
e fazer as fotos 

 

 

11. Definir a roupa do noivo  

12. Enviar por whatsapp/e-
mail o “save the date 
digital” (pode criar 
gratuitamente no app 
CANVA) 

 

 

 
 
 
 

04 MESES ANTES 

01. Fechar brincos  

02. Fechar sapatos  

03. Fechar acessórios para 
cabelo 

 

04. Contratar Calígrafa  

05. Enviar os convites para 
fora do Brasil 

 

06. Marcar consultas 
médicas 

 



07. Fechar Forminhas caso 
for usar 
 

 

08. Definir decoração da 
igreja 

 

09. Definir Buquê  

10. Definir lapelas  

11. Definir as alianças. Se 
já usar, decidir se irá 
trocar ou não. Se não 
trocar, é preciso definir 
a data de polimento das 
alianças. 

 

12. Revisar lista de 
convidados 

 

13. Definir roupa da mãe   

14. Definir roupa da irmã  

15. Se já souber que fechará 
entretenimento (totem de 
fotos, caricaturas, carrinhos 
de doces...) Já pode fechar 
nesse período. 
 

 

 
 
 
 

03 MESES ANTES 

01. Dar entrada no 
casamento civil 

 

02. Enviar os convites fora 
da cidade 

 

03. Fechar lembranças de 
convidados, chinelos 

 

04. Fazer o site dos noivos e 
pode usar as fotos do pré 
wedding se fez com 
antecedência o ensaio 
 

 

05. Colocar lista de 
presentes nas lojas que 
definirem para incluir 
no site 

 

 



06. Organizar os chás  

07. Fechar Open Bar  

08. Se não tiver passaporte 
e precisar, resolver os 
procedimentos para 
tirar 

 

 

09. Cartões de 
agradecimento 

 

10. Definir a roupa dos pais 
e irmãos dos noivos 

 

11. Revisar lista de 
convidados 

 

 
 
 
 

02 MESES ANTES 

01. Finalizar o site dos 
noivos e divulgar  

 

02. Entregar todos os 
convites 

 

03. Teste de cabelo  

04. Fazer o chá de panela 
ou chá bar 

 

05. Alugar o carro dos 
noivos 

 

06. Marcar reunião final 
com decoração, banda, 
DJ, buffet, para acertar 
os detalhes 

 

07. Reservar o hotel para 
núpcias 

 



08. Se identificar que o 
orçamento vai dar, 
fechar com os 
fornecedores extras, 
como de 
entretenimento, 
lembranças que 
gostaria. (observar se 
terão data disponível)  

 
 

 

 
 

30 à 20 dias 
ANTES 

01. Chá de lingerie  

02. Casamento civil   

03. Despedida de solteira  

04. Fazer a mudança e 
organizar a casa nova 

 

05. Comprar bebidas se 
estiverem fora do 
pacote 

 

 
 
 
 

15 DIAS ANTES 

01. Arrumar a mala para 
viagem 

 

02. Penúltima prova do 
vestido 

 

03. Fazer limpeza de pele  

 
 
 
 

07 à 02 DIAS 
ANTES 

01. Última prova do vestido  

02. Pegar os acessórios  

03. Fazer unha  

04. Depilação  



05. Sobrancelha  

06. Entregar os itens necessários 
para cerimonialista 
(plaquinhas, porta alianças, 
ordem do cortejo, quem irá tirar 
fotos com o casal na mesa...) 

 

07. Comece a se alimentar mais 
leve para não correr risco de passar 
mal na semana, beba bastante 
água e sucos. 
 

 

08. Faça os votos, se os noivos 
optarem por isso. 

 

 
 
 
 

NO DIA 

01. Durma bem  

02. Massagem  

03. Descanse  

04. Evite remédios e coma 
comidas leves 

 

05. Divirta-se porque agora é hora 
de aproveitar, já fez sua parte 

 

 


